
 

 

 

 

Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 13. 9. 2021 

 

1. ŠR se sešla v počtu šesti členů. Jednání zahájila zástupkyně ředitele Veselíková, protože 

ještě nebyl zvolen předseda. Přivítala dva nové členy rady, kterými se stali Ing. Jiří Fremr 

a RNDr. Aleš Balík, PhD. 

2. Prvním bodem programu byla volba předsedy. Z celkového počtu přítomných členů ŠR 

byl šesti hlasy zvolen předsedou PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA. 

3. Poté byl na jednání přizván pan zástupce Honskus, který se podílel největší měrou na 

úpravách Školního řádu a pravidel hodnocení, aby seznámil radu s návrhem těchto úprav. 

Pan zástupce zdůvodnil změny a zodpověděl dotazy členů, které se týkaly slovního 

hodnocení žáků a pravidel pro nové odborné učebny. 

Bylo doporučeno, že si členové rady při příštím jednání odborné učebny prohlédnou. 

Nový Školní řád, byl školskou radou schválen 6 hlasy. 

4. ŠR byla seznámena s odchodem pana ředitele Mgr. Jiřího Soukupa ke  12. 9. 2021 

z funkce. Zastupováním byla OŠK pověřena statutární zástupkyně PaedDr. Miroslava 

Veselíková. 

5. Dále školská rada jednala o návrhu člena do konkurzní komise na nového ředitele školy. 

Školská rada doporučuje do této komise za zákonné zástupce žáků jmenovat pana RNDr. 

Aleše Balíka PhD.  

6. Školská rada naplánovala další termín jednání na 25. října 2021 od 17.30 h., aby 

projednala a schválila Výroční zprávu ZŠ za rok 2020/2021. 

7. Dále ŠR jednala o dvou námětech pana RNDr. Aleše Balíka PhD. Jako první byl 

projednán návrh na povolení přístupu rodičů dětí z prvního trojročí ráno do prostoru tříd. 

ŠR doporučuje přesně sepsat podmínky tohoto návrhu a předat paní zástupkyni 

Veselíkové.   

Dále se pan RNDr. Aleš Balík PhD., dotazoval na harmonogram přesunu tříd Montessori 

v rámci budovy ZŠ. Paní zástupkyně vysvětlila dosavadní postup školy a sdělila, že do 

nástupu nového ředitele školy nechce provádět žádné změny, které by měnily zásadně 

chod školy. Pokládá za nutné udržet školu v chodu tak, aby nový ředitel mohl realizovat 

své vize. 

 

      Zapsala: Mgr. Jana Janoušková 

      Schválil: B. Voženílek 


